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SSF Stöldskyddsföreningen är en ideell förening. Föreningen har till ändamål att främja 
trygghet och säkerhet för person och egendom genom förebyggande arbete mot brott 
samt att verka som opinionsbildare och informationsspridare i det brottsförebyggande 
arbetet. (Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och § 2. fastställda 2011-05-13) 

SSF Stöldskyddsföreningen ger ut regelverk och normer avseende olika 
skyddsanordningar inom säkerhetsområdet. 
Sedan 2001 är SSF Stöldskyddsföreningen utgivare av regler och normer på uppdrag 
av Svensk Försäkring (tidigare Försäkringsförbundet). 
SSF regelverk och normer tas fram i arbetsgrupper bestående av intressenter från 
försäkringsbolag, myndigheter, organisationer m.fl. 
Beslut om ändringar, revidering eller indragning ska beslutas av arbetsgrupp. 
SSF Stöldskyddsföreningens regelverk anger egenskaper som anses vara av 
betydelse för funktion och tillförlitlighet. Avsikten med regelverken är att lägga fast 
kvalitets- och säkerhetsnivåer som kan tillämpas generellt vid såväl specificering av 
krav som i samband med upphandling av inbrottsskyddande tjänster, produkter eller 
konstruktioner. 
Utöver de krav som är angivna i normerna och reglerna förutsätts att lagar och 
myndighetsföreskrifter följs. 

SSF Stöldskyddsföreningen (SSF) utarbetar och fastställer normer för provning och 
klassificering inom de områden som anses gagna föreningens ändamål.       
Aktuell förteckning av SSFs normer återfinns på SSFs hemsida med adressen 
www.stoldskyddsforeningen.se  
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SSF Stöldskyddsföreningens Norm 
Nyckelförvaringsenhet 
Inbrottsskydd - Klassindelning, krav, provning och installation 

Orientering 
Denna norm SSF 024 specificerar Klassindelning, krav, provning och installation på 
Nyckelförvaringsenhet. 
Normen är framtagen i en arbetsgrupp bestående av representanter från SSF 
Stöldskyddsföreningen,      tillverkare och certifieringsorgan. 
Information markerad ”Anm.” (Anmärkning) är avsedd att klargöra eller ge vägledning för 
att förstå det aktuella kravet. 

Ändringar i denna utgåva 

• Beteckning ändrad från SSFN till SSF
• Provning enligt SSFN 025 utgåva 1 inarbetad i denna norm, SSFN 025 dras in vid 

publicering av denna utgåva
• Omfattning förtydligad och inkluderar elektriskt manövrerade cylindrar.
• Referenserna är uppdaterade
• Kraven och provmetoderna är utökade för att inkludera elektriskt manövrerade NFE
• Krav, provning och klassning enligt SSF 3522 och SSF 3523 kompletterar referenser 

från SSF 1090 och SSF 1091
• Nya tabeller införda och gamla tabeller omarbetade
• Provmetoder uppdaterade

Övergångsregler 
Denna norm SSF 024 utgåva 2, gäller från 2021-11-15 och ersätter SSFN 024 utgåva 1 
samt SSFN 025 utgåva 1 som dras in från och med 2022-05-15 
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SSF Stöldskyddsföreningens Norm 
Nyckelförvaringsenhet 
Inbrottsskydd - Klassindelning, krav, provning och installation 

1 Omfattning 
Denna norm är avsedd att gälla för infälld nyckelförvaringsenhet som är placerad 
på för allmänheten tillgänglig plats utanför och i anslutning till lokal eller bostad, 
vilkens tillträdesnyckel        förvaras permanent eller tillfälligtvis i 
nyckelförvaringsenheten. 
Nyckelförvaringsenheten är avsedd för förvaring av enstaka nyckel eller i särskilda 
fall mindre antal nycklar. 
Nyckelförvaringsenheten kan vara placerad i lokalens eller bostadens entrédörr, 
omslutningsyta eller på annan lämplig plats. 
Normens krav avser tre avsnitt 

- Krav på låsningen (cylinder)
- Krav på låsningens (cylinderns) infästning i NFE
- Krav på NFE infästning i vägg/dörr

Normen omfattar inte 
- Fasadnyckelbox som omfattas i normen SSF 1066
- Nyckelskåp som är placerade inne i lokalen och avsedda för förvaring av ett

flertal nycklar

2 Referenser. 
I denna norm refereras till nedanstående dokument. För odaterade utgåvor tillämpas 
senast publicerade utgåva inklusive eventuella tillägg. 
SSF 1075 Distribution, lagring och användning av digitala nycklar – 

Klassning, krav och provning 

SSF 1090 Mekaniska cylindrar – Inbrottsskydd – Krav och provning 

SSF 1091 Mekatronik – cylindrar – Inbrottsskydd – Krav och provning 

SSF 3522 Inbrottsskyddande låsenheter för fast montering – 
Klassindelning, krav och provning 

SSF 3523 Digital låsenhet – Klassning, krav och provning 




